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Italiano
. Indicatore nuova chiamata
2. ALZA volume / Ripeti
chiamata
3. ABBASSA Volume / ID
chiamante
. Tasti composizione rapida
5. Inizia / Termina chiamata
6. Menu / OK
7. Cancella / R (Tasto flash)

8.
9.
0.
.
2.

Presa cuffie auricolari
Vivavoce
* / Chiamata interna
# / Blocco tasti
Presa adattatore
alimentazione
3. Presa linea telefonica
. Suoneria trova cornetta
5. Indicatore di carica

Nederlands
.
2.
3.
.
5.
6.
7.
8.

Oproepindicator
Volume omhoog/Herhaal
Volume omlaag/Beller-ID
Snelkeuzetoetsen
Oproep/Einde oproep
Menu/OK
Annuleren / R (Flash-toets)
Headsetaansluiting

9.
0.
.
2.
3.
.
5.

Luidspreker
* / Interne oproep
# / Toetsvergrendeling
Netadapteraansluiting
Telefoonlijningang
Paging-toets
Oplaadindicator

Nederlands

Installatie
Aansluiten
. Sluit het telefoonsnoer aan op een
telefoonwandcontactdoos en op deK-ingang op het
basisstation.
2. Sluit de netadapter aan op een wandcontactdoos en op
de y-ingang op het basisstation.

Batterijen
. Plaats twee AAA 1,2 V NiMh-batterijen in de telefoon en
let hierbij op de juiste polariteit.
2. Plaats de handset in het basisstation met het toetsenbord
naar voren gericht. Laad de telefoon voor het eerste
gebruik 16 uur op. Daarna duurt het ongeveer 5 uur om
de batterij volledig op te laden.

Opmerking!
De optimale capaciteit van de batterij wordt pas bereikt
nadat de batterijen 4-5 keer zijn opgeladen. Batterijen
zijn onderhevig aan slijtage, wat betekent dat de
maximale gesprekstijd en stand-bytijd bij regelmatig
gebruik geleidelijk zal afnemen.
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Bediening
Een oproep maken
Normaal kiezen
. Druk op toets y of toets
en kies het nummer met
behulp van het toetsenbord. U kun ook eerst het nummer
intoetsen, op toets C drukken om het laatst ingevoerde
cijfer te wissen, en vervolgens op toets y drukken.
2. Druk opnieuw op toets y om de oproep te beëindigen.
Snelkiezen
. Druk op snelkeuzetoets A of B en houd deze ingedrukt
totdat het nummer is gekozen.
Oproep via het telefoonboek
. Druk twee keer op toets = om het telefoonboek te
openen.
2. Gebruik toetsen v/V om het gewenste nummer te
selecteren, of versnel het zoeken door de eerste letter van
de opgeslagen naam in te toetsen (zie Toetsenbordtekens,
pagina 5).
3. Druk op toets y of toets
om het nummer te kiezen.
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Oproep beantwoorden
Bij een inkomende oproep gaan de indicatielampjes (LED's)
op de handset en het basisstation knipperen en verschijnt de
tekst OPROEP op het display.
. Druk op toets y om de gesprek op normale wijze te
beantwoorden of op om de luidspreker in te schakelen.
Wanneer de functie “AUTO ANTWOORDEN” = “AUTOMATISCH”
is ingeschakeld, hoeft u de handset enkel uit het basisstation
te nemen om de oproep te beantwoorden. Zie Instellingen/
Automatisch beantwoorden.

Volume aanpassen
Tijdens een gesprek (normaal of via de luidspreker) kunt u op toetsen
v/V drukken om het geluidsniveau van de handset of luidspreker
aan te passen. Het geluidsniveau wordt aangegeven op het display.
Als de telefoon is ingesteld op BOOST/AUTO moet u op toets v
drukken en deze toets ingedrukt houden voor elke stap omhoog.

Opmerking!
Om te schakelen de tussen handset en luidspreker drukt
u op toets . Hou er rekening mee dat bij gebruik van de
luidspreker slechts één persoon tegelijkertijd kan spreken.
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Display van handset

Basisstation aangesloten
Oproep
Toetsvergrendeling
Belsignaal uit
Luidspreker
Batterijcapaciteit
Nieuwe oproep
Alarm
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Toetsenbordtekens
Druk meerdere keren op een numerieke toets totdat het
gewenste teken wordt getoond en wacht vervolgens enkele
seconden voor u het volgende teken invoert.
Toets
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Nederlands

Extra functies
Oproep naar handset
Druk op de knop
op het basisstation om een oproep
naar de handset te maken. De handset gaat over en de
tekst OPROEP BASIS wordt weergegeven. Om de oproep
te annuleren, drukt u opnieuw op de knop
of op een
willekeurige toets op de handset.

Toetsenbordvergrendeling
Druk op de knop # en houd de toets ingedrukt om het
toetsenbord te vergrendelen/ontgrendelen. Wanneer de
toetsvergrendeling actief is, kunnen inkomende oproepen nog
steeds worden beantwoord met behulp van toets y.

Microfoon uitschakelen

Druk tijdens een oproep op de knop = en hou de toets
ingedrukt om de microfoon uit/in te schakelen.
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Snelkiezen
Alarmnummers of nummers die u vaak gebruikt, kunt
u opslaan onder de twee snelkeuzetoetsen A en B.
. Voer in de stand-bymodus het nummer in dat u wilt opslaan.
2. Druk op de snelkeuzetoets A of B en hou de toets
ingedrukt om het nummer op te slaan.

Opmerking!
Om een nummer te vervangen, kunt u het nieuwe
nummer onder dezelfde toets opslaan, zoals hierboven
beschreven.

Flash-toets (Herhaal)
Druk op de toets R, gevolgd door het toestelnummer om een
oproep door te schakelen op een telefooncentrale.
Er kunnen extra netwerkdiensten beschikbaar zijn via
de toetsen R, * en #. Neem contact op met uw
netwerkoperator voor meer informatie over de beschikbare
netwerkdiensten.
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Instellingen
Druk in de stand-bymodus op de toets = om het hoofdmenu
te openen en gebruik vervolgens toetsen v/V en = om een
submenu te openen.
Druk op elk gewenst moment op toets C om te annuleren en
terug te gaan naar het vorige menuscherm, of druk op toets
y om terug te gaan naar de stand-bymodus.

Telefoonboek
In het telefoonboek kunnen maximaal 25 nummers worden
opgeslagen. Wanneer het geheugen van het telefoonboek vol
is, verschijnt de tekst GEHEUGEN VOL.
Wanneer u bent geabonneerd op de dienst CLIP & CNIP
en het telefoonnummer van een inkomende oproep in het
telefoonboek is opgenomen, wordt de bijbehorende naam
op het display getoond.
. Gebruik toetsen v/V om door de lijst met
telefoonnummers te bladeren.
2. Druk op toets y om het geselecteerde nummer te
bellen of druk op toets = om naar het volgende submenu
te gaan:
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Nieuwe invoer toevoegen
. Druk op toets =. De tekst NAAM verschijnt.
2. Voer via het numerieke toetsenbord een naam in voor het
nieuwe nummer (zie Toetsenbordtekens, pagina 5) en
druk vervolgens op toets = om verder te gaan.
3. Voer het nummer in en druk op toets = om het nummer
op te slaan.
Wijzigen
. Druk op toets =. De tekst NAAM verschijnt.
2. Wijzig de naam en/of druk op toets = om verder te gaan.
3. Wijzig het nummer en/of druk op toets = om de gegevens
op te slaan.
Wissen
Druk twee keer op toets = om de getoonde gegevens te
verwijderen uit het telefoonboek.
Wis alles
Druk twee keer op toets = om alle gegevens te verwijderen
uit het telefoonboek.



Nederlands

Bellerslijst

Als u bent geabonneerd op de dienst CLIP & CNIP wordt
het telefoonnummer van de beller bij een inkomende oproep
op het display getoond. Als de identiteit van de beller
afgeschermd is, verschijnt de tekst PRIVE.
De laatste 20 beantwoorde en gemiste inkomende oproepen
worden opgeslagen, inclusief de datum en tijd van de oproep.
. Gebruik toetsen v/V om door de lijst met ontvangen
oproepen te schuiven.
2. Druk op toets y om het getoonde nummer te bellen,
druk op toets C om naar het hoofdmenu terug te gaan of
druk op toets = om naar het volgende submenu te gaan:
Bewaar
Druk op toets =, voer een naam in voor het nieuwe nummer
en druk vervolgens twee keer op toets = om het nummer op
te slaan in het telefoonboek.
Wissen
Druk twee keer op toets = om de getoonde oproepgegevens
te verwijderen uit de bellerslijst.
Wis alles
Druk twee keer op toets = om alle oproepen te verwijderen
uit de bellerslijst.
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Herhaal
De laatste 10 gekozen nummers worden opgeslagen in de
nummerherhalingslijst. Als het nummer al is opgenomen in
het telefoonboek wordt ook de bijbehorende naam getoond.
. Gebruik toetsen v/V om door de lijst met laatst gekozen
nummers te schuiven.
2. Druk op toets y om het getoonde nummer te bellen,
druk op toets C om naar het hoofdmenu terug te gaan of
druk op toets = om naar het volgende submenu te gaan:
Bewaar
Druk op toets =, voer een naam in voor het nieuwe nummer
en druk vervolgens twee keer op toets = om het nummer op
te slaan in het telefoonboek.
Wissen
Druk twee keer op toets = om het getoonde nummer te
verwijderen uit de nummerhalingslijst.
Wis alles
Druk twee keer op toets = om alle oproepen te verwijderen
uit de nummerherhalingslijst.
11
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Alarm
Er kunnen twee verschillende alarmen worden
geprogrammeerd.
Selecteer Alarm 1 of Alarm 2 en druk vervolgens op toets
= om naar het volgende submenu te gaan:
Instellen
Voer de alarmtijd in met behulp van het numerieke
toetsenbord en druk op toets = om de alarmtijd te bevestigen
en de alarmfunctie in te schakelen.
Wissen
Druk op toets = om het alarm uit te schakelen.

Opmerking!
Druk op een willekeurige toets om het alarm stop te
zetten. Vergeet niet om een alarm dat niet hoeft te
worden herhaald, te WISSEN.
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HS instellen
Instellingen voor de handset.
BELMELODIE
Er zijn 10 verschillende beltonen beschikbaar voor externe en
interne oproepen.
. Selecteer Ext oproep of Int oproep en druk op toets =.
2. Selecteer een melodie voor het type oproep en druk
vervolgens op toets = om te bevestigen.
Belvolume
Selecteer NIVEAU 01-05 of BEL UIT en druk op toets =.
Wanneer BEL UIT is geselecteerd, zullen inkomende
oproepen nog steeds worden aangegeven door middel van de
oproep-LED en een melding op het display. Het belsignaal
van het basisstation is wel hoorbaar, tenzij dit ook is
uitgeschakeld (zie BASIS INSTELLEN).
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Datum/Tijd instellen
Datum/Tijd
. Selecteer DATUM of TIJD en druk op toets =.
2. Druk op toets =, voer de datum of de tijd in via het
numerieke toetsenbord en druk vervolgens twee keer op
toets = om te bevestigen.
Datum/Tijd formaat
. Selecteer DATUM en druk op toets =.
2. Selecteer het formaat MM/DD (maand/dag) of DD/MM (dag/
maand) en druk vervolgens op toets = om te bevestigen.
3. Selecteer TIJD en druk op toets =.
. Selecteer het formaat 12 UUR of 24 UUR en druk
vervolgens op toets = om te bevestigen.
Toetstoon
Selecteer AAN of UIT en bevestig met toets =.
Display contrast
Gebruik toetsen v/V om het contrast van het display
(helderheid van de symbolen/tekens) te wijzigen en bevestig
met toets =.
14
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Boost
Het maximale geluidsniveau van de handset kan worden
verhoogd door de Boostmodus in te schakelen.

Waarschuwing!
Bij gebruik van deze instelling kan het maximale
geluidsniveau van de handset zeer luid zijn. De Boostmodus
is enkel bedoeld voor personen met gehoorproblemen.
Selecteer UIT, AAN of AUTO en bevestig met toets =.
Wanneer AAN is geselecteerd, kiest u LAAG, MIDDEL of
HOOG als het maximale geluidsniveau en bevestigt u dit
met toets =.
Druk op toetsen v/V om tijdens een oproep het gewenste
geluidsniveau te selecteren. Het geselecteerde geluidsniveau
blijft ook bij de volgende oproep gehandhaafd.
Wanneer de modus AUTO is geactiveerd, drukt u op toets
v en houd u deze toets ingedrukt om tijdens een oproep de
boostinstelling LAAG te selecteren. Herhaal deze stap om
MIDDEL en HOOG te selecteren. De handset keert terug naar
de normale geluidsniveau wanneer de oproep is beëindigd.
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Handsetnaam
Wijzig de naam van de handset via het numerieke toetsenbord
(zie Toetsenbordtekens, pagina 5) en bevestig met toets =.
Aan de naam wordt automatisch een ID-nummer toegevoegd.
Display verlichting
Gebruik toetsen v/V om de duur van de displayverlichting
in te stellen op een waarde van 5 tot 30 seconden en
bevestig met toets =.
Auto antwoorden
Wanneer de functie AUTO ANTWOORDEN is ingeschakeld,
kunt een inkomende oproep beantwoorden door de handset
uit het basisstation te halen.
Selecteer AAN of UIT en bevestig met toets =.
Taal
Selecteer één van de 16 beschikbare displaytalen en bevestig
met toets =. De standaardinstelling is ENGLISH.
Reset instellingen
Druk twee keer op toets = om de handset terug te zetten op
de standaard fabrieksinstellingen.
16
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Basis instellen

Om de instellingen van het basisstation te kunnen wijzigen,
hebt u een PIN-code (Personal Identification Number) nodig.
De standaard PIN-code is 0000.
Zie ook Wijzig PIN hieronder.
BELTOON
Selecteer één van de vijf beschikbare beltonen en druk op
toets = om te bevestigen.
BELVOLUME
Selecteer NIVEAU 01-05 of BEL UIT en druk op toets =.
Wanneer BEL UIT is geselecteerd, zullen inkomende
oproepen nog steeds worden aangegeven door middel van de
oproep-LED. Het belsignaal van de handset is wel hoorbaar,
tenzij dit ook is uitgeschakeld (zie HS INSTELLEN).
WIJZIG PIN
Voer een nieuwe PIN-code in en druk op toets =, voer de
PIN-code vervolgens opnieuw in en bevestig met toets =.
KIESMODE
Selecteer Toon of Puls en bevestig met toets =. Selecteer
Toon als u niet zeker bent welke instelling u moet kiezen.
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FLASH
Selecteer Kort, Middel of Lang en bevestig met toets = om
de flashtijd in te stellen op respectievelijk 100, 300 en 600 ms.
Voor de meeste landen is de standaardinstelling 100, voor
Frankrijk en Portugal is dit 300 en voor Nieuw-Zeeland 600.
VMWI
Als u via de netwerkoperator bent geabonneerd op
voicemaildiensten kan een visuele indicatie (een zogenaamde
Visual Message Waiting Indication oftewel VMWI) worden
weergegeven wanneer een bericht is ontvangen.
Druk twee keer op toets = om deze indicatie te verwijderen.
RESET INSTELLINGEN
Druk twee keer op toets = om het basisstation terug te zetten
op de standaard fabrieksinstellingen.

REGISTRATIE
Niet gebruikt voor dit model.

Opmerking!
Gebruik het Registratie-menu niet, aangezien de
telefoon hierdoor onbruikbaar kan worden.
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Verzorging en onderhoud
Uw toestel is een technisch geavanceerd product en moet zeer zorgvuldig
worden behandeld. Als u dit niet doet, kan de garantie komen te vervallen.
• Bescherm het toestel tegen vocht. Regen/sneeuw, vocht en alle typen
vloeistof kunnen stoffen bevatten die corrosie op de elektrische circuits
veroorzaken. Als het toestel nat wordt, moet u de batterijen verwijderen
en het toestel volledig laten drogen voordat u de batterijen terugplaatst.
• Gebruik of bewaar het toestel niet in een stoffige of vuile omgeving.
De bewegende delen en elektronische componenten van het toestel
kunnen hierdoor beschadigd raken.
• Bewaar het toestel niet op een warme plaats. Hoge temperaturen
kunnen de levensduur van elektronische apparatuur verkorten, batterijen
beschadigen en bepaalde kunststoffen vervormen of doen smelten.
• Bewaar het toestel niet op een koude plaats. Wanneer het toestel weer
opwarmt tot de normale temperatuur kan aan de binnenzijde condens
ontstaan waardoor de elektronische circuits kunnen worden beschadigd.
• Probeer het toestel niet te openen op enige andere wijze dan hier is
aangegeven.
• Laat het toestel niet vallen. Sla er niet op en schud hem ook niet.
Wanneer het toestel ruw wordt behandeld, kunnen de circuits en de
fijne mechanische onderdelen defect raken.
• Gebruik geen sterke chemische middelen om het toestel te reinigen.
Bovenstaande adviezen gelden voor het toestel, de batterijen, de netadapter
en andere accessoires. Als de telefoon niet naar behoren werkt, dient u
contact op te nemen met de winkel waar u het toestel hebt gekocht. Vergeet
niet om het aankoopbewijs of een kopie van de factuur mee te nemen.

19

Nederlands

Garantie en technische gegevens
Dit product wordt gegarandeerd voor een periode van 24 maanden vanaf de aankoopdatum. Mochten zich problemen voordoen, neem dan contact op met de winkel
waar u het apparaat hebt gekocht. Voor service of ondersteuning tijdens de garantieperiode moet u een aankoopbewijs kunnen tonen.
Deze garantie is niet van toepassing op defecten veroorzaakt door ongelukken of soortgelijke incidenten of door schade, binnendringen van vloeistoffen, nalatigheid, abnormaal gebruik, gebrek aan onderhoud en alle andere omstandigheden van de zijde van
de gebruiker. Voorts is deze garantie niet van toepassing op eventuele defecten die
worden veroorzaakt door onweer of andere grote spanningsfluctuaties. Als voorzorgsmaatregel adviseren wij u om tijdens onweer het apparaat los te koppelen.
Batterijen zijn verbruiksartikelen en vallen niet onder de garantie.
Opgelet! Deze Garantie laat je rechten met betrekking tot de koop van consumentenproducten op grond van het geldende nationaal recht onverlet.

Specificaties
Gewicht:
Batterij:

145 g (inclusief batterijen)
2 x 1,2 V AAA NiMh-batterijen

Verklaring van overeenstemming

Hierbij verklaart Doro dat het toestel Doro PhoneEasy 336w in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen
van richtlijn 1999/5/EG (R&TTE) en 2002/95/EG (RoHS).

Een kopie van de Verklaring van overeenstemming is te vinden op
www.doro.com/dofc

Specifiek absorptietempo (SAR)

Dit toestel voldoet aan de erkende internationale veiligheidsvereisten
voor blootstellingen aan radiogolven. De SAR-waarde voor deze telefoon
bedraagt 0,01 W/kg (gemeten over 10 g weefsel). De maximaal toelaatbare
waarde volgens de WHO bedraagt 2 W/kg (gemeten over 10 g weefsel).
20

